
PORTARIA CONJUNTA IBAMA/SUPES/AL/SE N° 01,  
DE 27 DE JANEIRO DE 1997 

 
 

OS SUPERINTENDENTES ESTADUAIS DO INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, 
nos Estados de Alagoas e Sergipe, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas pelas Portarias n° 1.855, de 22 de setembro de 1995 e n° 612-P, de 
25 de abril de 1996, e n° 91, de 6 de novembro de 1995, e  
 
TENDO EM VISTA a Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 19881, que dispõe 
sobre a proibição da pesca predatória, e  
 
CONSIDERANDO o uso danoso e indiscriminado de espingarda e arpão por 
parte de pescadores amadores; 
 
CONSIDERANDO a proliferação de tais petrechos por pescadores profissionais 
e clandestinos; e  
 
CONSIDERANDO os danos causados pela captura de exemplares em seus 
locais específicos de desova. Resolve: 
 
Art. 1° Proibir a pesca de mergulho com espingarda e arpão, para pescadores 
de toda e qualquer categoria, no Rio São Francisco, no Estado de Alagoas, no 
trecho compreendido entre o município de Delmiro Gouvêia e a Foz do Rio São 
Francisco (município de Piaçabuçu); e, no Estado de Sergipe, no trecho 
compreendido entre o município de Canindé do São Francisco e a Foz do Rio 
São Francisco (município de Brejo Grande). 
 
Art. 2° Aos infratores da presente Portaria, serão aplicadas as penalidades 
previstas no Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 19672, e demais 
legislação complementar, especialmente a Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 
1988. 
 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Edlene Ferreira Lima Ataide 
Luiz Durval Machado Tavares 
Superintendente 
 
DOU 31/01/1997 
 
 
1. Vide Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 1988. 
2. Vide Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sobre sanções penais. 
. Vide Decreto n° 3.179, de 21 de setembro de 1999, sobre sanções 
administrativas. 


